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TEN GELEIDE 

Het riviertje de Aa vormt reeds van oudsher de scheiding tussen Asten 
en Someren. In het begin van de vorige eeuw lag daarover een vonder 
of brug die de beide buurdorpen met elkaar verbond. 

Toen in de jaren '70 naar een naam gezocht werd voor de op te richten 
heemkundekring in de twee gemeenten, kwam men op het idee om de 
in onbruik geraakte benaming "De Vonder" nieuw leven in te blazen: 
de brug als symbool van een goede toekomstige samenwerking van de 
kringleden uit beide gemeenten op heemkundig-organisatorisch 
gebied. 

Het 4ge Heemkamp krijgt als motto mee; 
"Door de Vonder verbonden". 
Daarmee wordt uiteraard aangegeven dat de organisatie ervan in 
handen is van onze kring. 
Maar tevens wil deze naam een oproep en aansporing zijn tot een 
goede samenwerking en verbondenheid van deelnemers onderling tij
dens de Heemdagen van 6 tlm 9 augustus zodat men er na afloop een 
goed gevoel aan overhoudt! 
Op die manier krijgt de benaming nog een andere en ruimere beteke
nis! 

"DOOR DE VONDER VERBONDEN" 

Voorwoord 

Dit jaar bestaat "Brabants Heem" 50 jaar. Dit jubileum is reeds in ver
schillende bijeenkomsten en met allerlei festiviteiten gevierd. Voor 
HKK "DE VONDER" is het een eervolle taak om midden in het jubi
leumjaar de Brabantse Heemdagen te organiseren. 

Het feit dat dit het 49ste Heemkamp wordt, is een bewijs dat het oor
spronkelijke idee van Pastoor W.Binck zeer levensvatbaar gebleken is. 
Men kan het eveneens aflezen aan het aantal enthousiaste mensen 
dat zich telkens weer aangetrokken voelt om deze jaarlijkse activitei
ten van "Brabants Heem" mee te maken: ook in 1997 is het maximum 
van 150 deelnemers aan "Door de Vonder verbonden" gemakkelijk 
bereikt. 

De Heemdagen zijn een goede gelegenheid om oude contacten onder 
de leden van "Brabants Heem" te verstevigen en nieuwe vriendschap
pen aan te gaan. Het oude concept om overdag een Brabantse gemeen
te plus de omgeving te verkennen, en 's avonds gezellig bijeen te zijn, 
waarbij voordracht, heemkundige informatie en muziek elkaar afwis
selen, is nog steeds een ijzersterke formule. Het Heemkamp kun je 
een "klassieker" noemen en het is zeker een welgemeend proficiat 
waard. 

HKK "DE VONDER" feliciteert tot slot "Brabants Heem" met haar 
gouden jubileum en hoopt dat alle deelnemers dit jaar een paar aan
gename en leerzame dagen zullen beleven. 



ZEER BEKNOPTE GESCHIEDENIS 
VAN DE GEMEENTE SOMEREN 

Inleiding 

De gemeente Someren bestaat uit de kerkdorpen Someren-Dorp, 
Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide. Al deze 4 kerkdorpen heb
ben hun eigen geschiedenis. Lierop is in 1935 met Someren samenge
voegd en Someren-Eind en Someren-Heide zijn, bestuurlijk gezien 
van uit Someren-Dorp rond 1880 en 1920 ontstaan. 
De vlekken zoals Hoyzen, Varsel, Vlerken en Slieven in Someren-Dorp 
en in Lierop Moorsel, Hersel, Gebergte en Boomen waren al voor het 
jaar 1000 bewoond. Ook vindt men - net zoals in veel andere dorpen 
in Brabant - de driehoekige pleinen terug, zoals bij Hersel, het oude 
Wilhelminaplein (de grote Speelheuvel) en het Speelheuvelplein (de 
kleine Speelheuvel). De uitgang sel is zeer oud en betekent woon
plaats. Speelheuvel heeft meer betekenissen. De meest waarschijnlij
ke betekenis is de plaats waar vergaderd werd (denk hierbij aan het 
kerstspel). Een andere mogelijkheid is dat het woord speel te maken 
heeft met spoelen (dialect spulen), de plaats waar b.v. de schapenwol 
gewassen werd (spoelen). Op beide speelheuvels trof men vroeger ook 
een meertje/brandkuil/drinkplaats aan. 

Historie 

In onze streek zijn sporen van bewoning uit het stenen tijdperk 
(10.000-1700 v. Chr.) gevonden. Maar toen het klimaat rond 8000 v 
Chr. verbeterde, kwamen de eerste "vaste" bewoners naar onze streek, 
zij vestigden zich op de afgezette dekzandruggen langs de riviertjes de 
Do=el, de Aa, de Kleine Aa en de Sterkselse Aa. De kleine groepjes 
mensen hadden nog geen vaste woonplaats. Bij opgravingen op het 
Waterdael in Someren zijn sporen gevonden en vondsten gedaan uit 
deze periode. Ook elders in Someren is door vondsten dergelijke bewo
ning aangetroffen. (urnenvelden) 
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Rond 5000 v Chr. kwamen de eerste landbouwers in deze streek. 
Ook zij streken neer langs de riviertjes. Stukjes bos werden wegge
kapt om kleine akkers te kunnen aanleggen. In de Romeinse tijd (50 
v Chr - 450 n Chr) veranderde niet veel aan de leefwijze van de bewo
ners, wel brachten de Romeinen beter gereedschap. 

Opgravingen ten oosten van de kom van Someren, in de Hoge Akkers 
en Waterdael, hebben een boerderij uit de Karolingische tijd (750-900) 
en een complete nederzetting uit de volle middeleeuwen (1100-1300) 
blootgelegd, evenals een aantal ontginningsboerderijen. 
Na ca. 1300 is er geen bewoningsactiviteit meer op de Hoge Akkers. 
Waarom de mensen vertrokken zijn, daar kan men alleen maar naar 
gissen. Omdat men begraven vee heeft gevonden zou men kunnen 
aannemen dat een ziekte onder het vee de oorzaak van hun vertrek 
was. Waarschijnlijk zijn zij in de richting van de "dorpskom" getrok
ken, die in die tijd waarschijnlijk in de buurt van de Nachtegaallaan 
of de kleine Speelheuvel (Speelheuvelplein) lag. 

Ontwikkeling 

Uit de archieven weten we dat de namen Someren en Lierop resp. in 
1212 en 1155 voor het eerst voorkomen. 
In 1155 ging het om een schenking van de abdij van Floreffe en in 
1212 schonk het Lambertuskapittel zijn tienden, als leengoed, en zijn 
begevingsrecht (pastoorsbenoeming) bij erfrecht aan Henricus Kirse, 
een edelman van Someren. Een paar jaar later (in 1224) gaf Henricus 
Kirse deze schenking weer terug aan de abdij van Floreffe met de 
voorwaarde dat deze ten goede moest komen aan het "filiaalhuis" 
Postel. 
Het Convent van Postel, opgericht in 1140, werd pas in 1618 een zelf
standige abdij. Deze abdij van Postel had in Someren en Lierop veel 
bezittingen en macht. 

Voor Someren is 2 juli 1301 een belangrijke dag, toen kreeg de woon
plaats het recht op zelfbestuur van hertog Jan II van Brabant en werd 
een schepenbank ingesteld (7 schepen). Juridisch gezien werd 
Someren een stad. Lierop kreeg ook een schepenbank maar wanneer 
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is niet bekend. Someren en Lierop werden vrijheden en waren 
omringd door heerlijkheden zoals Asten. 
In de late middeleeuwen zien we in Someren een verdeling van 
Slieven (noordelijk) en Schoot (zuidelijk), elk met twee borgemeesters. 
Van ca. 1300 tot 1648 behoorden beide gemeenten als vrijheden tot het 
Hertogdom Brabant en vielen onder het kwartier Peelland. De kwar
tierschout bestuurde namens de hertog en na 1648 namen de Staten 
Generaal het bestuur over. Pas na 1848 ging men over op de bestuurs
vorm met burgemeester, wethouders en gemeenteraad. 

Rampen en oorlogsleed 

Lierop en Someren hebben veel lotgevallen gedeeld in vroeger tijd. 
Vóór de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd het Oosten van Brabant 
herhaaldelijk lastig gevallen door invallende legers. In 1506 door her
tog Karel van Gelre en in 1543 was het krijgsheer Maarten van 
Rossum die Someren, Lierop en Asten binnen viel. Deze werden 
gebrandschat voor 1800 gulden. Na de 80-jarige oorlog was het nog 
lang niet rustig in deze streek. Veel doortrekkende legers (die door
trekgeld eisten opdat zij snel het dorp weer zouden verlaten) maakten 
het gebied armlastig. Vele bewoners verlieten onze streek. De vier hof
stedes en de windmolen (Sluis XI) gingen in 1648 voor de abdij van 
Postel verloren en werden eigendom van de landsregering in Den 
Haag. Het z.g Gemene Land bleef de hoeven en molen verpachten zon
der zich al te veel om het onderhoud der gebouwen te bekommeren. De 
pachters bleven natuurlijk werkzaam op deze, voor Someren, grote 
hoeven. In 1741 verkocht de staat der Nederlanden de vier hoeven. De 
molen bleef tot ca. 1870 in erfpacht. 
In september van het rampjaar 1672 marcheerde Marquis de Femillei 
met een Frans leger door Asten, Lierop, Someren en Bakel. Grote ver
nielingen brachten zij deze dorpen toe. Ze vernielden het graan, 
brandden huizen neer en namen het vee mee. Het gevolg was dat 
velen de winter niet door kwamen. 
Bij de grote overstroming van 1729 verdronken alleen al in Lierop 14 
paarden, 131 koeien en 1750 schapen. Dit was een ramp, Lierop vroeg 
daarom ook uitstel van belasting-betaling. 
Ook de Franse tijd (1795- 1815) had zo zijn uitwassen en de grote 
inkwartiering in Zuid-Nederland met de Belgische opstand (afschei-
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Heide bij Lierop 

ding van België in 1830, die in 1839 definitief werd) zorgde voor veel 
onrust en overlast. 

Periode van bloei 

Zowel in Lierop als in Someren was de agrarische sector eeuwenlang 
de hoofdzaak. De thuisnijverheid was zeer beperkt en was gekoppeld 
aan de landbouw. 
Pas na 1840 kwam, net zoals in de rest van Brabant, een periode van 
bloei. De boerenbevolking werd zich bewust van haar situatie, dit pro
ces werd op gang gebracht door de voorafgaande noodsituatie en de 
daaruit ontstane reacties zoals de Encycliek Rerum Novarum. De vele 
technische en medische uitvindingen zorgden voor een toename van 
de bevolking; hierdoor ontstond een grote vraag naar landbouwgrond. 
De uitbreiding van het landbouwareaal gebeurde tot ca. 1920 op par
ticuliere schaal. 
Het ontstaan van Someren-Eind (de Nieuwe Parochie) was het resul
taat van kleinschalige particuliere ontginningen rond 1875. 
Na 1920 werd een grootschalige ontginning (eerste plan 1907) uitge
voerd. Men kan zeggen dat de gehele Somerense heide hierdoor op de 
schop is gegaan. 1500 ha werden in de loop van de jaren ontgonnen. 
De "emigranten" uit Gelderland, Utrecht, Holland, Limburg en 
Brabant gaven Someren een ander aanzien. De kern die deze gemeen
schap kreeg kon ook niet anders heten als Someren-Heide. 
In 1946 waren er 175 ontginningsboerderijen in Someren-Heide 
gesticht. 
Grote voormannen van de ontginningen waren meester August van 
Gijzel en de burgemeesters Michels, Smulders en Boerenkamp. 
In deze ontwikkeling speelde de kerk en de NCB een grote rol. In 1905 
werd de zuivelfabriek "Flora" in Lierop opgericht. Someren volgde in 
1908 met de stoom zuivelfabriek "De Zomerbloem". Andere fabrieken 
werden gesticht zoals de stroohulzenfabriek in Someren (1913) en de 
haspelfabriek de Carp in Someren-Eind (1906). 
In 1947 bestemde de gemeenteraad twee gebieden bij brug Half twaalf 
en Sluis XI tot industrie-terrein. Hier vestigden zich in de loop van de 
tijd veel bedrijven, zoals Stramit en Deurenfabriek Berkvens. 
De vele boerenzonen konden door de mechanisatie in de landbouw na 
de oorlog geen werk meer vinden. Velen vonden werk in de bouw, 
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Someren telt daarom ook enkele grote bouwbedrijven zoals Wijnen, 
van Bree en Smits. 

Grondgebied van Someren en Lierop 

Het grondgebied van Someren en Lierop werd voor een groot deel al 
bepaald in de late middeleeuwen. Het gebied behoorde deels aan de 
Hertog van Brabant en deels aan het Sint Lambertus kapittel van 
Luik. 
Bij de instelling van de schepenbank in 1301 nam Hertog Jan 11 een 
bepaling op dat degene die de gemeenschappelijke gronden gebruikte, 
jaarlijks een bedrag aan hem moest betalen. 
Een oorkonde van 21 december 1327 vertelt meer over de grenzen van 
Someren. 
Arnold Goort van Wassenberg verkocht toen het gebruiksrecht van de 
gemene gronden van het kapittel van Sint Lambertus uit Luik aan de 
ingezetenen van Someren. Hierin worden een aantal grenzen en 
grenspunten van Someren vernoemd, zoals Eindehout, Hoenderboom, 
den molen van Hugten en de grens met het gebied van de Heer van 
Home en die van Asten. 
Eindehout en Hoenderboom waren grenspunten met Lierop. Lierop 
"kreeg" de gebruiksrechten van de gemene grond op 8 december 1328. 
In deze akte werden naast Eindehouts (Einhouts) en Hoederboom 
(Hoenreboom), Scorkene, Bullingsberg, Stip donk en Vladeracken 
(Vlerken) als grenspunt genoemd. Deze grenzen hebben de tijd getrot
seerd tot 1935. In dat jaar zijn Someren en Lierop samengevoegd. 

Samenvoeging Someren en Lierop 

In 1920 deed Someren een poging om Lierop bij Someren te voegen. 
Gedeputeerde Staten gingen in beginsel akkoord met als motief, gro
ter grondoppervlak en verkeersbelangen. Lierop besloot hier niet op in 
te gaan. 
Toen werd door de gedeputeerden gedacht aan een samenvoeging van 
Asten en Lierop. Nu wilde Asten niet, terwijl de gemeenteraad van 
Lierop voorzichtig positief was. In 1923 bedachten de gedeputeerden 
een samenvoeging van Lierop, Someren en Asten (een vooruitziende 
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blik??). Someren was voor, maar Asten en Lierop maakten bezwaar. 
Ruim 20 jaar later in 1933 dringen Gedeputeerde Staten weer aan op 
samenvoeging met Someren. Lierop was tegen en Someren wilde wel. 
Ondanks alle verweerschriften, werden Someren en Lierop op 1 mei 
1935 samen gevoegd onder de naam Someren. 

Tot slot 

Someren werd steeds meer een forensendorp gericht op Eindhoven en 
Helmond. Lierop volgt in de jaren tachtig. Mede door de sanering van 
de kern, ruilverkaving en aanleg van wegen en woonwijken onderging 
Someren grote veranderingen. De oude sociale en ruimtelijke struc
tuur werd volledig gewijzigd. Door sloop van veel bestaande bebou
wing verdween het oude stratenpatroon. Daardoor is ook het oor
spronkelijke karakter van Someren verdwenen. 
Wat in Someren gelukkig nog rest is zijn landelijk karakter. Naast 
deze landelijke sfeer die Someren uitstraalt, bezit de gemeente 
Someren nog ongeveer 1600 ha natuurschoon. Daar binnen bevindt 
zich het natuurreservaat De kleine Aa. Op de Strabrechtse heide kan 
men nog een beetje waarnemen hoe de omgeving van Someren er voor 
de eeuwwisseling heeft uitgezien. 
Door dit grote natuurbezit kan Someren zich meer en meer opstellen 
als recreatiegemeente met veel wandel- fiets- en ruiterpaden. 

Cees Verhagen. 
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Gezicht op kerk H. Maria Presentatie te Asten 

ASTEN DOOR DE JAREN HEEN 

INLEIDING 

Het gebied van de gemeente Asten valt samen met dat van de voor
malige heerlijkheid "Asten en Ommele" gelegen in het kwartier 
Peelland. 
Asten is qua nederzetting een van de typische akker-dorpen die in de 
Karolingische tijd, ca 750 na Chr. op de hogere nabij beekdalen gele
gen zandgronden ontstonden. 
De voornaamste actuele getuigen van deze vroegste geschiedenis van 
het dorp vormen het stratenpatroon en de markt. Overeenkomstig 
met de karakteristiek van dit nederzettingstype is het hoofdstraten
patroon stervormig en vormt een duidelijk middelpunt dat tevens het 
dorps-zwaartepunt is. 
Het hoofdstratenpatroon wordt gevormd door twee elkaar kruisende 
wegen waarvan de een de hoogte, parallel aan het beekdal, volgt en de 
ander het beekdal kruist. 
Het dorp is ontstaan langs deze wegen en hun snijpunt werd het 
belangrijkste centrum van het dorp. Dit is tot heden zo gebleven zodat 
kan worden gesteld dat het hoofdstratenpatroon en de Markt Astens 
voornaamste monumenten zijn. Rond het dorp lagen de uitvalswegen 
naar de hoge akkergronden waarop de gehuchten ontstonden zoals 
Ostade, Diesdonk, Vosselen, Oostappen, Steegen, Voordeldonk, 
Bussel, Brand en Behelp. 
Ook Heusden en Ommel behoorden tot die gehuchten maar zijn nu 
uitgegroeid tot volwaardige kerkdorpen. 

De naam Asten 

De naam Asten komen we vanaf 1202 tegen als o.a. Astene, de Astene, 
Hastene en Asten. 
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Etymologisch gezien kan de naam gevormd zijn met het suffix-Etum 
bij de stam Ast-= droogoven of ook wel vuurhaard of smeltoven. Dit 
laatste is van belang omdat in Asten tot na de 'l\veede Wereldoorlog 
nog ijzer-oer gewonnen werd. Een andere mogelijkheid is "Aste" wat 
bos betekent en een nog eenvoudiger oplossing ligt in het Astens dia
lect als "Aàste"= Aastee, een Haardstee aan de rivier de Aa. 
Dat de naam zoals wel eens wordt gesuggereerd zou zijn afgeleid van 
een stenen huis aan de Aa als Aa-steen of Aastein lijkt onwaarschijn
lijk omdat de naam ouder is dan de stenen huizen. 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling van Asten verliep aanvankelijk voorspoedig met 
name door de gunstige ligging aan de handelsroute naar Keulen. 
Getuigen hiervan was de op Voordeldonk gelegen boerderij-herberg 
uit 1698 genaamd de "Keulse Kar" die in 1964 door brand verloren 
ging. In de tijd van de toenemende Peelontginningen, was het de eer
ste grote plaats, mede hierdoor ontstonden ambachtelijke en commer
ciële vestigingen. 
Sinds 1810 had Asten een rechtbank onder de naam Vredegerecht, 
deze naam werd 20 jaar later gewijzigd in Kantongerecht. 
Dit omvatte 11 buurtgemeenten. 
In 1870 werd het kanton-Asten opgeheven door samenvoeging met 
kanton-Helmond. 

Middelen van bestaan 

De landbouw in Asten stoelde op traditie, wat inhield dat men vooral 
rogge, haver en boekweit verbouwde. 
Deze produkten waren in hoofdzaak bedoeld voor eigen gebruik, ook 
varkens en kippen dienden uitsluitend voor dit doel. De haver werd 
ten behoeve van het vee verbouwd terwijl de rogge gebruikt werd voor 
het bakken van roggebrood in de eigen bakovens. Na de landbouwcri
sis (1878-1895) traden grote veranderingen op, die overigens gelijke 
tred hielden met de landelijke ontwikkeling. 
Midden 1ge eeuw kwam de industrie langzaam op gang, de eerste 
fabrieken waren die van de weverijkatoenspinnerij van de firma Hom 
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& zoon en de firma Bluijssen. In 1856 moest echter de Firma Hom & 
zoon de fabriek sluiten, omdat er te weinig werk was. Op het moment 
van sluiting hadden zij 37 man personeel waaronder een twintigtal 
kinderen. Eerder al, in 1828, wordt gesproken van de firma Bluijssen, 
Antonie Bluijssen heeft dan een bloeiende handel in boter die hij niet 
alleen in Nederland afzet maar ook oa. in Engeland en België. 
Omstreeks 1850 richtte Bluijssen zich meer op de fabricage van 
katoen en halfwollen stoffen voornamelijk gericht op Nederlands
Indië. De firma schijnt in die tijd maar liefst 500 man personeel in 
dienst te hebben en een zeer hoge produktie. 
In 1860 werden 18.200 stukken stof geleverd van 32 el per stuk,een 
jaar later was dat aantal gestegen tot 19.800 stuks. Sinds 1872 ging 
de firma zich ook bezig houden met de produktie van kunstboter (mar
garine). 
Ook zetten Bluijssen rond 1890 een winkelketen op met de naam "Het 
wapen van Asten" die in de hoogtijdagen van de firma uit 144 winkels 
bestond verspreid over het hele land. 
Toen sloeg het noodlot toe in de vorm van een economische crisis die 
ook de firma Bluijssen trof en in juni 1907 moesten ze de winkels slui
ten terwijl op 6 juni het faillissement werd uitgesproken. Dit was een 
zware slag voor Asten en vele inwoners, die hun spaargeld ,dat bij de 
firma was ondergebracht, verloren. 
De winkels werden nagenoeg allemaal overgenomen door de firma 
P.de Gruijter te 's-Hertogenbosch. 
De margarinefabriek werd gekocht door de Astenaar G. Sengers die in 
samenwerking met een Engelse maatschappij zich ging toeleggen op 
de fabricage van margarine en cocosboter onder de naam "Astense 
Creameries". In 1918 werd de fabriek uitgebreid met een olieslagerij 
een raffinaderij en een veevoederfabriek. 
Sengers had grote plannen maar toen in 1920 een staking onder zijn 
personeel uitbrak met de eis om een minimumloon van f 31,- ontsloeg 
hij alle personeelsleden. Pas na 3 maanden gingen de arbeiders weer 
aan het werk. Toen ruim een jaar later er een terugslag in de boterin
dustrie kwam kon Sengers deze, mede door de staking, niet meer 
opvangen en het bedrijf zakte naar een catastrofaal dieptepunt en 
werd er in 1922 tot verkoop overgegaan, het werd in 6 afzonderlijke 
kopen verkocht. 
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Kasteel van Asten 



Klokkengieterij 

Een naam die heden ten dagen nog wereldfaam geniet is de naam 
"Koninklijke Eijsbouts". In 1879 gestart met het maken van 
Torenuurwerken waarvan het eerste exemplaar verkocht werd aan 
Spakenburg. De grote doorbraak kwam in 1894 op de wereldtentoon
stelling in Antwerpen waarvoor B.Eijsbouts een uurwerk had 
gemaakt dat werd bekroond. Daarna kwamen opdrachten van oa. 
Wenen waarvoor een carillon werd vervaardigd met vijfentwintig 
klokken, die overigens op dat moment nog elders werden gegoten, 
want pas na 1918 werden de eerste kleine klokken, tot een gewicht 
van ± 70 kg., zelf gegoten. Na de tweede wereld-oorlog was er, mede 
door de confiscatie van klokken door de Duitsers, veel vraag naar 
klokken waardoor ook Eijsbouts zich ging toeleggen op het gieten van 
grotere klokken. Ook ging de firma zich bezig houden met het gieten 
van bronzen kunstwerken. In 1971 werd het predikaat "Koninklijke" 
verleend. 
September 1995 giet de "Koninklijke Eijsbouts" de grootste klok uit de 
Nederlandse geschiedenis, deze weegt maar liefst 12.500 kg. 
Dankzij deze firma bezit Asten een prachtig "Nationaal Beiaard 
Museum" waar de klok in al zijn facetten wordt belicht. 

De Peel 

De Peel was ooit een uitgestrekt veengebied, moerassig, gevaarlijk en 
moeilijk begaanbaar, toch is dit gebied voor Asten een belangrijke 
bron van inkomsten geweest. 
Van oudsher werd de Peel door het dorpsbestuur aan de Astenaren 
verpacht en tot ca. halverwege de 1ge eeuw is het gebied alleen 
?ebruikt voor het steken van turf,als brandstof, en van plaggen voor 
In de potstallen, om te gebruiken als bemesting voor de schrale zand
gronden. 
In 1858 werd voor het eerst veenboekweit gezaaid en men dacht de kip 
met de gouden eieren te bezitten maar toen enkele jaren later de gehe
le oogst mislukte (door o.a. nachtvorst) en ook de daarop volgende 
zeven jaar verdween het veenboekweit uit de Peel. De fabricage van 
turfstrooisel groeide echter en Asten verkocht de eerste 550 ha. 
grauwveen voor de lieve som van f 425.000,- aan de "Maatschappij 
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Griendtsveen" die in snel tempo het gehele grauwveen afgroef. 
Turf werd er alleen nog gestoken na 1914 door turfhandelaren en 
Astenaren. De gemeente verpachtte jaarlijks drie ha. in perceeltjes 
van 50 vierkante meter. Tot 1960 is er nog sprake van enige afgraving 
voor oa. cultuuraarde (potgrond) daarna is het verboden om nog turf 
uit de Peel te halen en is men begonnen aan de oprichting van natuur
reservaat "Nationaal Park De Groote Peel". 
In het natuurreservaat probeert het Staatsbosbeheer zo goed mogelijk 
het oorspronkelijke Peellandschap te behouden. Het is nu een van de 
vogelrijkste gebieden van West-Europa met meer dan 200 vogelsoor
ten. 
De trekvogels op weg naar het zuiden, leggen er aan om te rusten en 
te foerageren. Ook is het gebied rijk bedeeld met vele soorten amfi
bieën, vlinders, libellen en andere insekten. 
Er zijn prachtige wandelpaden met de zogenaamde knuppeltjesbrug
gen. 

In Museum Asten is het ''Natuur Historisch Museum de Peel" geves
tigd waar een uitgebreid overzicht is van de flora en fauna van de Peel 
en van de Strabrechtse heide. Er zijn een aantal collecties aanwezig 
van vogels, zoogdieren en insekten. Rondom het museum is een prach
tige tuin aangelegd die alleen al een bezoek verdient. Museum Asten 
herbergt tevens het ''Nationaal Beiaardmuseum". 

J. Jöris. 

Bronnen; Archief RABOBANK Asten 
Gemeente Asten Hist.ontw. 
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Turfsteken in de Peel 

FIETSTOCHT NAAR HET 
NATIONAAL PARK 
DE GROOTE PEEL 

Donderdag 7 augustus 1997 

Vanaf het vertrekpunt gaat de tocht richting Someren-Eind. 
Op het einde van de Brugstraat wordt de brug over de Zuid
Willemsvaart brug half 12 genaamd overgestoken. Links van de 
Teunis Spekbaan ligt het natuurgebied "De Grienden". Van oudsher is 
dit een vrij laag gelegen moerassig gebied. De nachtegaal en wiele
waal komen in de broedtijd hier voor. 
Het riviertje dat we oversteken komt via een duiker onder het kanaal 
door vanaf de westzijde van de Zuid-Willemsvaart. 
De Ospelerweg is een weg, die eerst na de Tweede-Wereldoorlog is 
aangelegd in het ontgonnen Peelgebied. 
De boerderijen links en rechts van de Ospelerweg zijn z.g. ontgin
ningsboerderijen, gebouwd in de vijftiger jaren. 
Het Nationaal Park De Groote Peel betreft een restant veengebied te~ 
grootte van zo'n 1350 hectare, thans als natuurgebied bestemd. 
Op de terugweg naar Asten rijden we aanvankelijk weer door het peel
ontginningsgebied. De hier gevestigde boerderijen betreffen oftewel 
melkveebedrijven of intensieve veehouderijen (varkens, kippen, kal
veren). 
In het boscomplex waar we langs rijden ligt een ruime visvijver. Deze 
waterplas is ontstaan in verband met zandwinning ten behoeve van 
de aanleg van de provinciale weg Asten-Meijel. 
Verder komen wij door het tuinbouwgebied met kassen. Dit tuin
bouwcentrum is hier spontaan ontstaan en tot ontwikkeling gekomen. 
Op de terugtocht wordt nog even stilgestaan bij de kasteelruine. 
Op het einde van de tocht wordt het gezelschap ontvangen op het 
gemeentehuis. 
Daarna gaat het weer terug naar Someren. 
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Nederlands Hervormde Kerk te Someren 

FIETSTOCHT DOOR DE 
OMGEVING VAN SOMEREN 

Vrijdag 8 augustus 1997 

De tocht leidt door Someren naar Someren-Eind en Someren-Heide 
waar wij enkele markante punten bekijken. 
Door de natuurgebieden van "De Pan" en "Strabrecht" met zijn bloei
ende heide slingert onze route zich naar het landelijke kerkdorp 
Lierop, dat tot 1934 een zelfstandige gemeente was. Reeds van verre 
kunnen wij de mooie koepel van de kerk ontwaren. Maar voordat wij 
dit machtige bouwwerk van architect Weber gaan bezichtigen, fietsen 
wij eerst naar het beeldenpark van beeldhouwer Luciën van der 
Eerden, waar wij in een andere "tempel" een zonnegroet brengen. 
Na het bezoek aan bovengenoemde kerk gaat het op de fiets langs de 
oude weg Lierop naar Someren terug naar het centrum. 

De zonnetempel van Lierop 

In de bossen bij Lierop, aan de Oeyenbraak 2, vlak naast de snelweg 
A67 Eindhoven-Venlo, kun je het levenswerk van Luciën van der 
Eerden aantreffen: het is een zonnetempel "Lux et terra" genaamd, 
waaraan de beeldhouwer met steen en primitief gereedschap vanaf 
1975 gebouwd heeft. Hij hoopt zijn werk in het jaar 2000 te voltooien. 

De tempel bestaat uit ronde ruimte zonder dak, met daarnaast een 
vierkant plateau, belegd met een groot zonnefiguur, het z.g. zonneal
taar. De ronde vorm verzinnebeeldt het vrouwelijke element in de 
wereld om ons heen, de vierkante vorm van het mannelijke. 

Overal in de ruimte zijn verwijzingen naar zon en leven te vinden. Aan 
de oostzijde staat een zuil met daarbovenop een ei: dat duidt op het 
begin van de dag en de bron van het leven. In de vloer van de ronde 
ruimte zijn stenen gelegd in de vorm van een labyrint; daarmee wil de 
maker de zoektocht van de mens naar het mysterie van het leven sym
boliseren. Het is uiteraard logisch dat het centrum van het labyrint 
uit een afbeelding van de zon bestaat. 

Op 21 december bereikt de zon haar laagste stand: dan valt in de tem
pel (als de lucht teminste niet betrokken is) een zonnestraal op een 
reliëf door een speciaal daartoe uitgehakte ronde opening in de zuid
wand van het bouwwerk. Het is het moment van de zonnewende: de 
zon begint haar tocht naar haar hoogste punt, dat op 21 juni bereikt 
wordt. 

Belangstellenden die dit "moment suprême" van de midwinter ter 
plaatse willen meemaken, zijn dan van harte welkom. 

21 



BRABANTS-HEEMKAMP 

Woensdag 6 augustus 1997 

16.00 uur Ontvangst deelnemers op hoofdlokatie Waterdaelcollege, 
Ko=erstraat 13, Someren. 
Uitreiking bescheiden: deelnemersbadge, logies indeling, 
programmaboekje. 
Verwijzing naar logeeradressen, verfrissen en omkleden. 

18.00 uur Broodmaaltijd in aula LHNO Waterdaelcollege te Someren. 

20.00 uur Officiële opening Heemkamp 
* Welkomstwoord voorzitter HKK "DE VONDER", 

mevrouw Ria Reynders 
* Toespraken: 
- mevrouw G. Hendrickx, burgemeester van Asten 
- de heer M. Kusters, wethouder van Someren 
- de heer M. v.d. Ven, voorzitter Stichting Brabants Heem 
- de heer Th. v.d. Ven, voorzitter Brabantse 

Heemkampcommissie 
* Overdracht standaard Brabants Heem 
* Terugblik op Heemkamp 1996 in Oudenbosch/Zeven

bergen met video "De andere kant van Brabant" 
* Informatie over programma volgende dag. 

22.00 uur Gezellig samenzijn 

23.00 uur Dagsluiting. 

1997 

t 

IN ASTEN/SOMEREN 

Donderdag 7 augustus 1997 "De Astense Dag" 

08.00 uur Ontbijt + klaarmaken lunchpakket 

09.00 uur Vertrek fietstocht naar Asten en omgeving. 
Er wordt gestart in groepen van 50 pers. 
(Let op kleur van de deelnemersbadge). 
Ca. 11.00 uur aankomst bij het nationale park 
"DE GROOTE PEEL", waar koffiepauze is. 
Daarna wordt een wandeling gemaakt door het natuurpark. 
Na afloop daarvan wordt de lunch gebruikt nabij het 
bezoekerscentrum "MIJL OP ZEVEN". 
De tocht wordt 's middags voortgezet richting Asten, 
alwaar de deelnemers in de namiddag ontvangen worden 
op het gemeentehuis. 

17.00 uur Terug in Someren, naar logeeradressen, opfrissen/omkleden. 

18.30 uur Diner in aula Waterdaelcollege. 

20.00 uur Avondprogramma: 
* Met het oog op morgen: inleiding over opgravingen Someren/ 

Waterdael door de heer A. van Beusekom (ev. met video). 
* Optreden van Simpelzat, een groep van 5 dames uit 

Asten-Heusden. 
* Quiz "Brabants stedenspel". 

22.00 uur Informatie over progra=a volgende dag, daarna gezellig 
samen zijn. 

22.30 uur Dagsluiting. 
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BRABANTS-HEEMKAMP 

Vrijdag 8 augustus 1997. "De Somerense Dag" 

08.00 uur Ontbijt + klaannaken lunchpakket. 

09.00 uur Vertrek fietstocht door Someren en zijn kerkdorpen. 
Er wordt gestart in groepen van 50 pers. De tocht voert de 
deelnemers langs markante punten in Someren-Eind en 
Someren Heide. 
In de "Kapellerput" wordt de lunch gebruikt. 
's Middags wordt in Lierop de monumentale kerk en het 
beeldenpark van Lucien van der Eerden bezocht. 

17.00 uur 'Ièrug in Someren, naar logeeradressen, opfrissen en omkleden. 

18.30 uur Diner in aula Waterdaelcollege. 

20.00 uur Avondprogramma. 
* Met het oog op morgen: film over klokkengieterij 

Koninklijke Eijsbouts. 
* Optreden Jan Strik uit Someren. 
* Muzikaal intermezzo met Jan Vereijken en zijn accordeon. 

22.00 uur Informatie over programma volgende dag, daarna gezellig 
samen zijn. 

22.30 uur Dagsluiting. 

1997 IN ASTEN/SOMEREN 

Zaterdag 9 augustus 1997 

08.00 uur Ontbijt. 

09.00 uur Vertrek naar Asten voor een rondwandeling door het 
dorpscentrum. Er wordt in 3 groepen van 50 pers. gewandeld. 
* Bezoek aan RK. Kerk "Maria Presentatie" met astrono

misch uurwerk. 
* Bezoek aan Museum Asten met het Nationaal Beiaard 

Museum en Natuur Historisch Museum "De Peel". 
In het restaurant wordt koffiepauze gehouden. 

13.00 uur Aankomst in restaurant "Jan van Hoek" Markt 12 te 
Asten, voor een Brabantse koffietafel!!! 

14.00 uur Msluiting 49ste Brabants Heemkamp. 
* Uitreiking "Bram van Brabant" 
* Dankwoorden: 
- namens Stichting Brabants Heem 
- namens deelnemers 

* Sluiting door voorzitter HKK "DE VONDER" 

(Wijzigingen voorbehouden c 

n. 



PROGRAMMA 
ZATERDAG 9 AUGUSTUS: 

BEZOEK AAN ASTEN 

Tijdschema 

Museum 

Groep A 9.30 u. - 10.30 u. 
Groep B 10.30 u. - 11.30 u. 
Groep C 11.30 u. - 12.30 u. 
(incl. koffie-pauze ca. 15min.) 

Kerk Maria Presentatie 

Groep B 
Groep C 
Groep A 

9.30 u. - 10.15 u. 
10.15 u. - 11.15 u. 
11.30 u . - 12.15 u. 

Rondwandeling 
(Start: gemeentehuis) 

Groep C 
Groep A 
Groep B 

9.30 u. - 10.15 u. 
10.30 u. - 11.30 u. 
11.45 u. - 12.30 u. 

Begeleiders: 

Parkeren 

Rootweg 
(tegenover museum) 

Emmastraat 
(achter rest. "De Waag") 

Kerkstraat 
(tegenover politiebureau) 

Emmastraat 
(achter rest. "De Waag") 

Kerkstraat 
(tegenover politiebureau) 

Groep A: (rood) 
Groep B: (geel) 
Groep C: (blauw) 
In de kerk: 

Pieternel Friesen 
Geert Strijbosch 
Jac. Jöris 
Harrie Verdijsseldonk 
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DE KERKEN 

Someren 

Al voor 1224 moet er een kerk gestaan hebben in Someren. Het bege
vingsrecht (pastoorsbenoemingen) en gedeeltelijk het tiend (op rogge, 
vee, ed.) behoorden aanvankelijk aan het Sint Lambertus-kapittel te 
Luik en werd in 1224 door een Somerense edelman Henri Kirse, over
gedragen aan Postel. Postel was een stichting van 1140 van de abdij 
van Floreffe (B) en werd in 1618 een zelfstandige abdij. 
De patroonheilige van de kerk was Lambertus. Deze stierf waar
schijnlijk omstreeks 705 na Chr in Luik. Waar de kerk gestaan heeft 
is niet bekend. In 1384 is er sprake van een Kerkweg en een Kerkdijk. 
Zeker stond er in Someren in 1436 een grote kruiskerk waar nu nog 
het protestant kerkhofligt (aan de Nachtegaallaanl Vogelenzang) met 
12 altaren en er was een kapel op Opstal met 2 altaren. Opstal lag 
ongeveer waar nu de Boerenkamplaan en Keizerstraat bij elkaar 
komen. 
Na 1648 werd aan het Kievietsven, juist buiten het statengebied 
onder Nederweert, een hulpkerk (voor Asten en Someren) gebouwd 
met verlof van de Gravin van Egmond. 
De middeleeuwse kerk bij de N achtgaallaan kwam in handen van de 
protestanten. 
De 20 protestanten (tegen ca. 1700 katholieken) gebruikten alleen het 
priester koor. 
'!ben de kerk na de komst van de Fransen weer aan de katholieken 
moest worden afgestaan bleek deze totaal verwaarloosd te zijn. De 
katholieken in Someren hadden intussen (1673) op de Postel een 
schuurkerk gebouwd en deze in 1760 vernieuwd. De pastoor en het 
kerkbestuur zagen geen heil meer in de bouwval. De katholieken 
inwoners hebben toen echter nog een verzoekschrift ingediend tot 
teruggaaf en verbetering van de oude kerk. Dit verzoek haalde niets 
uit. Ook het centrum van het dorp was verplaatst, de oude kerk stond 
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Gemeente Lierop 

buiten de toenmalige dorpskern. Na afbraak van de schuurkerk in 
1829 werd op deze plaats een waterstaatskerk gebouwd. 
De huidige Lambertuskerk werd in 1925 enkele honderd meters ver
derop gebouwd. Bouwpastoor was pastoor van Lieshout en de archi
tect was F.Franssen uit Roermond. 
Hij bouwde in romaanse basiliekstijl een sobere kerk, waarbij hij 
rekening hield dat het neobarokke meubilair (hoofdaltaar, orgel, com
muniebanken enz. ) uit de voorafgaande kerk in deze nieuwe kerk 
geplaatst moest worden. 
De oude kerk op de Postel werd na verbouwing het boerenbondsge
bouw en weer later een confectie atelier van Eijsbouts. In 1997 werd 
dit pand afgebroken om plaats te maken voor appartementen. 
De huidige pastorie dateert van 1901. 

De protestantse kerk op het Speelheuvelplein werd gebouwd in het 
jaar 1885. De protestanten bleven tot die tijd gebruik maken van het 
koor van de oude middeleeuwse kerk aan de Nachtegaallaan. Zij heb
ben daar nog steeds hun begraafplaats. Het kerkje op het 
Speelheuvelplein werd gebouwd door L.Nooten uit Helmond. de archi
tect was P.vd. Erve uit Breda. 

Lierop 

In Lierop moet voor 1155 al een kerk gestaan hebben. De kerk was 
vernoemd naar Sint Salvator, ook werd later Sint Willibrodus als 
patroon genoemd. Kerkelijk behoorde Lierop tot 1360 onder Asten. 
In 1898 werd de oude kerk in Lierop afgebroken. Voor de bouw van 
deze kerk kreeg pastoor van Dongen op 16 maart 1890 toestemming. 
Karl Weber was de architect, die tussen 1853 en 1890 dertig kerken 
gebouwd heeft waarvan Lierop de laatste neoromaanse koepelkerk 
werd. De kosten bedroegen f 83.555,96 ruim 3000 gulden boven de 
begroting. 
Twee van de vier torens zijn in 1944 vernield en door J . de Jong in 
1986 in afwijkende stijl hersteld. 
De pastorie is een blokvormig herenhuis en stamt uit de 1ge eeuw. 
Lierop heeft ook een middeleeuwse kapel gehad. In 1478 wordt in de 
Helmondse Protocollen de kapel van Hersel genoemd. 
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Someren-Eind 

De Nieuwe-parochie zoals Someren-eind vroeger werd genoemd werd 
in 1878 gesticht. De bouwpastoor was pastoor van de Eijnde. Hij 
bouwde een kerk (Sint Lambertus) aan de Nieuwendijk in 1878. Deze 
werd in 1957 vervangen door een kerk ontworpen door Jan Strik uit 
Mill. Bouwpastoor was G. Meyers. De kerk kreeg nu de naam Maria 
ten Hemelopneming. 

Someren-Heide 

Someren-Heide kreeg een noodkerk in 1936. Pater H. Graat was de 
bouwpastoor. De nieuwe St. Jozefkerk, ontworpen door Beks uit 
Oirschot, werd door Geenen uit Eindhoven in 1962 bebouwd. 
In een bosrijk gebied ligt de grenskerk. Naar deze plaats trokken na 
1648 de Somerense katholieken voor de Zondagsrnis. 
Noord Brabant was na de Vrede van Munster als wingewest bij de 
Republiek der Verenigde Nederlanden gevoegd. De Staten Generaal 
hadden aan de grotendeels katholieke bevolking verboden om hun 
godsdienst in het openbaar te belijden. Daarom zagen de mensen van 
Someren en omgeving zich genoodzaakt om in het buitenland in de 
grenskerk op Zondag de H.Mis bij te wonen. 

Cees Verhagen. 
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Dorpsgezicht Asten 

ONZE LIEVE VROUW VAN OMMEL 

Ommel heeft haar bekendheid voornamelijk te danken aan een mira
culeus beeldje "Onze Lieve Vrouw van Ommel" genaamd. Dit beeldje, 
een Byzantijns ikoon dat dateert tussen 1000-1200, zou omstreeks 
1400 in de vroege ochtend door inwoners van Ommel gevonden zijn op 
een afrastering van een bouwland. De vinding van het beeldje gaf aan
leiding tot een bijzondere verering. Aanvankelijk werd het in de 
parochiekerk van Asten geplaatst maar geheel volgens de legendari
sche traditie kwam het weer terug op de vindplaats. Door de ingeze
tene van Ommel werd daarom op de vindplaats een "Lieve Vrouwe 
Stokske"opgericht.ln het oude verhaal staat vermeld; In een plaets 
ghenoempt Omel in die prochije van Asten in den Peel stondt een beel
dicken van Maria aen een ghemeijn wech daer veel menschen groten 
treck toe creghen doer dijghen die daer gesien worden". Toen een zeke
re Jan van Haven, die op zee in nood verkeerde, Onze Lieve Vrouw 
aanriep om hulp en deze verkreeg beloofde hij het "Stokske" te ver
vangen door een kapel.Toen de kapel, een stenen in gotische bouwstijl, 
er was werd daarin een altaar geplaatst ter ere van de Onbevlekte 
Heilige Maagd Maria, en de vele Mariavereerders wensten dat er een 
rector zou worden aangesteld met residentie-plicht, die wekelijks op 
dinsdags en donderdags een mis zou opdragen. In 1444 werd de 
oprichting van het Maria altaar te Ommel goedgekeurd. Onder de 
Mariavereringen, van o.a. Aarle-Rixtel of Oirschot, moet de jaarlijkse 
processie of Maria-ommegang van Ommel een waar hoogtepunt zijn 
geweest. De legende, dat het Lieve-Vrouwebeeldje kort na de over
brenging naar de kerk van Asten in de nacht van de Eerste op de 
Tweede Paasdag naar Ommel zou zijn teruggekeerd om haar plaats op 
de afrastering weer in te nemen, was voor de pastoor van Asten aan
leiding om jaarlijks op de Tweede Paasdag het miraculeuze beeldje 
van de Moeder Gods in processie naar de kerk van Asten te dragen en 
weer terug te brengen naar Ommel. Dat Maria zich werkelijk als 
"Troosteres in elke nood" heeft getoond was te zien aan "die crucken, 
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banden ende andere die daer hangende, gelaten ende ghebrocht heb
ben, die welcke aldaer van hender ellendichheijt vertroost sijn ghe
worden." De geschiedenis van de Mariaverering valt van 1527 tot 
1813 samen met die van het klooster "Mariaschoot" dat in de periode 
na 1648 veel te lijden had van de protestantse overheersing, vandaar 
dat de bedevaarten of processies flink terug liepen om rond 1700 
geheel te verdwijnen. De stichteressen van dit klooster zijn de gezus
ters Mariken en Jutken Joeste van de Ghoor. Dit moet gebeurd zijn 
voor of in 1535 omdat zij het verzoek, tot stichting van een convent, 
richten aan Wolfart van Brederode als heer van Asten die in 1535 
werd opgevolgd door Reinier van Brederode. Verder moest er een ver
zoek tot oprichting gedaan worden aan de hertog van Brabant, in dit 
geval keizer Karel V, deze gaf zijn goedkeuring en het document is ver
moedelijk kort na 1535 afgegeven. Aanvankelijk heette het '''n colle
gije van menschen" maar werd, kort na de keizerlijke goedkeuring, 
klooster genoemd. Het klooster werd gebouwd nabij de Lieve
Vrouwekapel om er zogezegd "meerdere Godvruchtige meisjes in op te 
nemen om met verlof van de Minister der Minderbroeders in een 
gesloten gemeenschap de Derde Regel van St-Franciscus te beleven". 
Ook de bisschop van Luik beschikte goedgunstig op het verzoek en gaf 
bij hetzelfde schrijven toestemming om het kloosterkleed en de religi
euze gebruiken aan te nemen van een vrouwenconvent uit zijn dio
cees. 
Zuster Mariken Joesten van de Ghoor is in 1539 detinitiefMoeder van 
het klooster dat in de onmiddelijke nabijheid van het kerkhof van de 
Lieve-Vrouwekapel ligt, vandaar dat zij wil dat haar stichting"ln 
Mariënschoot of Mariaschoot"genoemd wordt. De lakstempel van het 
klooster is een afbeelding van Maria met het dode lichaam van Jezus 
op haar schoot en in het randschrift staat "I(n) Maria Schoet Oemel". 
Om de opbrengsten van het klooster te vergroten werd het bestuur 
over de Lieve-Vrouwekapel, dat tot dan toe bij de bewoners berustte, 
overgedragen aan de zusters. Zo kwam de opbrengst van de kapel in 
de kas van het klooster terwijl in 1608 de zusters ook verlof kregen tot 
bezitsvorming in de dode hand en tot inning van een jaarlijks bedrag 
aan gereed geld, later werd het beneficie van het St-Antoniusaltaar in 
de parochiekerk van Asten met het klooster Mariaschoot verenigd. Nu 
er meer inkomsten waren kon er meer gedaan worden om de bekend
heid van de Maria-verering in Ommel op te schroeven. Twee rectoren 
van de kapel, Th. van den Zeijlberg en H.van der Weijden hebben 
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samen met Moeder Mariken Jansen "Het corte verhael van die myra
kelen" uitgegeven in 1607. Mede door deze uitgave werd de stroom 
pelgrims aan de verering van, Maria Troosteres in elke nood" als maar 
groter. Tot na de val van Den Bossch, (1629) toen verslechterde de toe
stand zienderogen, in 1648 werden alle mannenconventen opgeheven, 
de vrouwenconventen werden geduld mits zij geen novicen zouden 
aannemen. Doch op 2 nov.1731 werd bij resolutie bevel gegeven het 
klooster te sluiten en niet meer als zodanig te gebruiken. De zusters 
vertrokken naar Heijthuizen (L) en het beeldje van Maria ging mee 
om pas in 1813 weer terug te keren doch de genadekapel van Ommel 
verkeerde in zo'n slechte toestand dat het voorlopig in de parochiekerk 
van Asten werd geplaatst. In 1839 is de kapel zodanig gerestaureerd 
dat de Maria-verering hervat kan worden. De pastoor van Asten 
plaatst het beeldje in 1843 weer in de kapel en er verschijnt een her
druk van het "corte verhael van die myrakelen" en komen de proces
sies weer in volle glorie op gang. 

J .Jöris. 

Bron. P. Dom. de Jong. 
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DEELNEMERS 

4ge HEEMKAMP 

ASTEN - SOMEREN 

Door de Vonder verbonden 



dhr. W.Aben 

mevr. Th. Aben-Schilders 

dhr. H . v. Aert 

mevr. W. v. Aert-Frishert 

mevr. F. Althuizen-Holten 

mevr. A. Antonissen-Broekhoven 

dhr. J . v. Beek 

mevr. M. v. Beek-Laheij 

dhr. V. Beumer 

mevr. C. Beumer-v.d.Noort 

dhr. J . Biemans 

dhr. J.v.d. Biggelaar 

mevr. G. v.d. Biggelaar-Witting 

dhr. A. Boef 

mevr. M. Bögemann 

dhr. P. v.d. Boom 

mevr. B. v.d. Boom 

dhr. J. Braspenning 

mevr. R. Braspenning-Peeters 

dhr. F. Broecks 

mevr. M Broecks-Boumans 

mevr. H . Carpay 

dhr. P. Coolen 

mevr. L. Coolen-Strick 

dhr. C. Cornelissen 

mevr. M. Cornelissen-Walbeek 

mevr. M. Couwenberg-v.Eggelen 

dhr. N. v. Cuyck 

dhr. C. De Lange 

mevr. J . De Lange-Feijen 

dhr. L. Dekkers 

mevr. P. Dekkers-Schoutens 

Oranje Nassaulaan 118 
5491 HL St.Oedenrode 
Oranje Nassaulaan 118 
5491 HL St. Oedenrode 
Buurtweg 67 
4661 LB Halsteren 
Buurtweg 67 
4661 LB Halsteren 
Haspelweg 3 
5751 JH Deurne 
Koekoeklaan lA 
2321 Hoogstraten Meer (België) 
Magnoliastraat 19 
5615 BG Eindhoven 
Magnoliastraat 19 
5615 BG Eindhoven 
Burg.v.d .Akenstr.13 
4761 AE Zevenbergen 
Burg. v.d. Akenstr.13 
4761 AE Zevenbergen 
Mede 8 
5142 NT Waalwijk 
Kerkstraat 13 
5513 AF Wintelre 
Kerkstraat 12 
5513 AF Wintelre 
Kraaybeek 23 
3971 LG Driebergen 
Coevordenstraat 247 
2541 TM 's-Gravenhage 
Schoolstraat 10 
5476 KK Vorstenbosch 
Schoolstraat 10 
5476 KK Vorstenbosch 
Emmastraat 14 
5111 AX Baarle Nassau 
Emmastraat 14 
5111 AX Baarlen Nassau 
Kasterenwal 125 
5211 RS 's Hertogenbosch 
Kasterenwal125 
5211 RS 's Hertogenbosch 
Hoogstraat 119 
5258 BC Berlicum 
Helenastraat 90 
5401 AM Uden 
Helenastraat 90 
5401 AM Uden 
Boekelsedijk 18 
5411 NX Zeeland (N . Br.) 
Boekelsedijk 18 
5411 NX Zeeland (N. Br.) 
Hoofdstraat 5 
5256 NG HerptJHeusden 
Bestseweg 3 
5688 NP Oirschot 
Den Deel 2 
4851 EV illvenhout 
Den Deel 2 
4851 EV illvenhout 
Schoolstraat 36 
4681 BK Nieuw Vossenmeer 
Schoolstraat 36 
4681 BK Nieuw Vossenmeer 

mevr. M. v. Delft-v.Gemert 

dhr. H. v. Dessel 

mevr. A. v. Dessel-v. Ginneken 

mevr. J . Dictus v .Oers 

mevr. Th. Dölle 

dhr. Dölle 

mevr. R. Dorenbosch-Meijer 

dhr. S. Duisters 

mevr. P. Duisters-Bax 

mevr. v. Duppen 

dhr. A. v. Erp 

mevr. S. v. Erp-v.d.Bersselaar 

mevr. A. Geurts-Hooyen 

mevr. A. v.d. Gevel 

dhr. A. Gevers 

mevr. A. v. Gils 

mevr. G. Goudsmits 

mevr. J. Goudsmits 

dhr. J . Groenen 

mevr. A. Groenen-Smeets 

mevr. L. Gulickx-Verachtert 

mevr. B. Haagen-v.d.Biggelaar 

dhr. W. v. Haandel 

mevr. L. v. Haandel-v. Maren 

dhr. A. v. Hal 

dhr. H . v.d. Heijden 

mevr. A. v.d. Heijden-v.d. Heijden 

mevr. A. v.d. Heijden-v.d. Tillaar 

mevr. C. Hense v.Oers 

dhr. Th. v.d. Heuvel 

dhr. W. Hopstaken 

mevr. C. Hopstaken-Zandee 

Molensteeg 2B 5 
151 AA Drunen 
Obrechtstraat 2 
5151 PE Drunen 
Obrechtstraat 2 
5151 PE Drunen 
Berkenlaan 204 
4881 XG Zundert 
Palladijnstraat 45 
5663 GK Geldrop 
Oude baan 102 
5104 PA Dongen 
Maassingel 36 
5215 GG 's Hertogenbosch 
J.v.Brabantstraat 8 
6021 BW Budel 
J.v.Brabantstraat 8 
6021 WE Budel 
Kannelustweg 28 
5735 EK Aarle-Rixtel 
St.Jacobusstraat 13 
5271 XJ St.Michielsgestel 
St.Jacobusstraat 13 
5271 XJ St. Michielsgestel 
De Groeskant 52 
5258 EK Berlicum 
Snip hof 14 
5613BZ Eindhoven 
Phaffstraat 36 
5735 CN Aarle Rixtel 
Nassaulaan 23 
5111 XJ Baarle Nassau 
Hoogstraat 339C 
5654 NC Eindhoven 
De Hazelaar 10 
5552 EC Valkenswaard 
Vloeten 1 
6027 RB Soerendonk 
Vloeten 1 
6027 RB Soerendonk 
Chaamseweg 35 
2387 Baarle-Hertog 
Kapelstraat 17 
2387 Baarle-Hertog 
Helgrichstraat 8 
5427 SE Boekel 
Helgrichstraat 8 
5427 SE Boekel 
W.Alexanderlaan 10 
6026 BP Maarheeze 
St.Servatiusstr.15 
5473 GA Dinther-Bernheze 
St.Servatiusstr.15 
5473 GA Dinther-Bernheze 
Burg.Buskensstr.24 
5401 EE Uden 
Jan Vermeerstraat 3 
5171 ZG Kaatsheuvel 
v. Overbeekstraat 10 
5271 GL St. Michielsgestel 
Cameedijk 13 
4706 EG Roosendaal 
Cameedijk 13 
4706 EG Roosendaal 



mevr. R. Hornstra-Versantvoort Sacramentsweg 63 dhr. A. v.d. Oetelaar Spurkstraat 33 
5401 HZ Uden 5275 JA Den Dungen 

mevr. I. Horsten v.Dun 't Hoffiandt 8 mevr. M. v.d. Oetelaar-v. Zeelst Spurkstraat 33 
4851 TC Ulvenhout 5275 JA Den Dungen 

mevr. L. v. Hout Kapittelhof 10 mevr. H. Ooij Zeilbergsestraat 5 
5688 ES Oirschot 5751 LG Deurne-Zeilberg 

mevr. A. Kempen Tobias Asserlaan dhr. J . Ooij Zeilber~sestraat 5 
52 5042 NT Tilburg 5751 L Deurne-Zeilberg 

mevr. P. Kempen-Hendriks Swahn 31 dhr. G. Papavoine Wilhelminastraat 77 
5032 EK Tilburg 5246 XE Rosmalen 

dhr. P. Klaris Vezelstraat 11 mevr. J . Peels Kempischebaan 200 
5411 AP Zeeland 5552 KE Valkenswaard 

mevr. S . Klaris-Janssen Vezelstraat 11 mevr. M. Penninx-Beniers Helfrichstraat 7 
5411 AP Zeeland 5427 SB Boekel 

dhr. C. Koenraadt Eikenlaan 9 mevr. C. Peters-Broekhoven Dorpsstraat 95 
4731 CP Oudenbosch 2361 BA Warmond 

mevr. F. Koenraadt-Kosmit Eikenlaan 9 mevr. T. Petersen-Koekoek Coeveringslaan 50 
4731 CP Oudenbosch 5492 CN St. Oedenrode 

mevr. F. ~js,Jacobs Zitterd 4 dhr. A. Potters Kilsdonkseweg 7 
6027 NP Soerendonk 5473 KK Heeswijk-Dinther 

mevr. A. Kruize Hart v. Brabantlaan 72 mevr. W. Potters-v-Houtum Kilsdonkseweg 7 
5038 JH Tilburg 5473 KK Heeswijk-Dinther 

mevr. W. Kwinten-Evers Dorpsstraat 112 mevr. G. Priem-Schreurs Eindhovenseweg 16 
5556 VL Borkel en Schaft 5554 AC Valkenswaard 

mevr. H.J. v.d. Laar-Nieuwenhuijz v.d.Elsenstraat 29 
5694 NE Breugel 

mevr. M. Rijken v. Berckenrodeslaan 2 
5141 AV Waalwijk 

mevr. A. Lagarde-Smits St.Annastraat 29 mevr. A. Rijnbeek-Renders Vogelsberg 35 
5401ANUden 6026 EC Maarheeze 

mevr. M. Lammers-Thijssens Kannelustweg 14 dhr. A. Romme E.Winterslaan 7 
5735 EK Aarle-Rixtel 6026 CA Maarheeze 

mevr. R. Laurijssen Chaamsseweg Hazenberg 11 mevr. A. Romme-Koenraadt E.Winterslaan 7 
5113 BH Ulicoten 6026 CA Maarheeze 

dhr. J . Leenderts Past.SmitsstrA 7 mevr. R. v. Rooi-Bruisters P.de Hoogstraat 3 
5491 XM St.Oedenrode 5151 WH Drunen 

dhr. K. Leijten Craenlaer 18 
4851 TK Ulvenhout 

dhr. W. v. Rooij Markt 7 
5492 AA St.Oedenrode 

mevr. P. Leijten-Hooyen Craenlaer 18 mevr. T. v. Rooij-de Bruijn Markt 7 
4851 TK Ulvenhout 5492 AA St.Oedenrode 

mevr. P. v. Loenhout Hoge Zijde 3 mevr. T. v. Rooy Burg. Schafratstraat 11 
4854 AE Bavel 5427 SP Boekel 

mevr. W. Lutt-Steenkamer Wal 8 mevr. G. Rülander-Bax Hofstraat 20 
4695 CL Sint Maartensdijk 5554 EB Valkenswaard 

dhr. R. Maas Laan v. Mariëndael 4 mevr. C. Scheepens-v.d.Sande Hoodstraat 54G 
5492 GB St. Oedenrode 5683 AG Best 

mevr. J . Maas-de Wert Laan v. Mariëndael dhr. H. Schellekens Molenstraat 32 
5492 GB St.Oedenrode 6026 CM Maarheeze 

mevr. F. Maes-de Wit Pr. Bernhardstraat 15 mevr. M Schellekens-Vermunt Molenstraat 32 
5554 JA Valkenswaard 6026 CM Maarheeze 

mevr. E. v.d. Meer De Meule 93 dhr. A. v.d. Schoot Bestseweg 16 
5554 KH Valkenswaard 5688 NP Oirschot 

dhr. S. Meulendijks Lekerstraat 2A mevr. A. v.d. Schoot-v.d. Oderbeek Bestseweg 16 
5741 SN Beek en Donk 5688 NP Oirschot 

mevr. B. Meulendijks-Ceelen Lekerstraat 2A mevr. A. Schouten-v.d. Aa Bosscheweg 44 
5741 SN Beek en Donk 5275 HC Den Dungen 

mevr. W. v. Mierlo Lakenstraat 3A mevr. N. Smits ~sstraat lA 
5046 RG Tilburg 6027 PA Soerendonk 

mevr. M. v. Moolenbroek Kempischebaan 200 dhr. Fr. Smits ~sstraat IA 
5552 KE Valkenswaard 6027 PA Soerendonk 

mevr. C. Nagelkerke v.d.Riet Boschdijk 360 mevr. A. Snepvangers-v.d. Broek Gareelstraat 4 
5622 PA Eindhoven 4851 TH Ulvenhout 

mevr. C.v. Nassau Wilhelminapark 4A mevr. M. Sonnemans Postelstraat 21 
4761 AL Zevenbergen 5711 EM Someren 

dhr. P. v. Nassau Wilhelminapark 4A mevr. J. Sonnemans-v. Overbeek Postelstraat 21 
4761 AL Zevenbergen 5711 EM Someren 



mevr. T. Strijbosch 

dhr. M. Theunissen 

mevr. A. Theunissen-Schenkelaars 

dhr. W. Timmers 

mevr. P. Toelen-de Leyer 

dhr. M. v.d. Ven 

dhr. Th. v.d. Ven 

dhr. J . Verboord 

dhr. A. Verkuylen 

mevr. P. Verkuylen-v. Merriënboer 

mevr. F. Vermeer-Gijsbreghts 

mevr. J. Vermeulen 

dhr. J. Versantvoort 

mevr. R Versantvoort 

mevr. L. Versteeg-Buijs 

dhr. A. Vissers 

mevr. M. Vissers-v.d. Crommert 

mevr. M. v Vlokhoven 

dhr. J. v Vlokhoven 

dhr. J . v.d. Westerlaken 

RM.S. v.d. Westerlaken-Smits 

mevr. A. v.d. Westerlaken-v. Vonderen 

mevr C. Withagen-Bartels 

mevr. R v.d. Wouw 

dhr. A. Zondag 

mevr. A. Zwiebel-v.d. Dungen 

Trouwlaan 47A 
5021 WD Tilburg 
Postels Huufke 18 
5512 AV Vessem 
Postels Huufke 18 
5512 AV Vessem 
Kapelstraat 7 
4841 GE Prinsenbeek 
Past.Smitsstr.2 
5492 BW St. Oedenrode 
Deurnesestraat 3 
4871 NV Etten-Leur 
St.Janstraat 51 
5507 NB VeldhoveniOerle 
Burg.v.d.Snelstaat 3 
5251 DB Vlijmen 
Kuiperstraat 6 
5737 AX Lieshout 
Kuiperstraat 6 
5737 AX Lieshout 
Chaamseweg 3 
5111 VL Baarle Nassau 
Violierstraat 26 
6026 VH Maarheeze 
Mgr.Bosstraat 11 
5401 EA Uden 
Mgr.Bosstraat 11 
5401 EA Uden 
Hoofdstraat 7 
5256 NG HerptJHeusden 
Hazelbergsestraat 2 
5473 XL Dinther Gem. Bernheze 
Hazelbergsestraat 2 
5473 XL Dinther Gem. Bernheze 
Dorpstraat 115 
5504 HC Veldhoven 
Dorpstraat 115 
5504 HC Veldhoven 
Molenstraat 38 
4851 SJ Ulvenhout 
Bosscheweg 44A 
5275 HC Den Dungen 
Molenstraat 38 
4851 SJ Ulvenhout 
Nederven 16 
4881 DM Zundert 
Boutenslaan 
55 5644 TS Eindhoven 
Beulenlaan 24 
5384 BG Heesch 
Waal 12 
5751 VT Deurne 

HEEMKUNDEKRING "DE VONDER" 

Voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
Leden 

Heemkampcommissie 
Harrie van Asten 
Martien van Kuijk 
Johanna Sonnemans 
Harrie Sonnemans 

Coordinatie 

Administratie en 
financieel beheer 

Foto's 
programmaboekje 

Met dank aan 

Ria Reijnders 
Diny Feller 
Cees Coolen 
Thea van Diepenbeek 
Wim Joosen 
Jac Jöris 
Ad Smulders 

Thea van Diepenbeek 
Ad Smulders 
Mieke Sonnemans 
Ann Thijssen 

Wim Joosen 

Cees Coolen 

Rinus Manders, pag. 14, 15 
Gaston Remery, pag. 2, 6, 10, 18, 28,32 
Cees Verhagen, pag. 20 
Chris Warner, omslag binnenkant 

Gemeente bestuur Asten en Someren 
Rabobank Asten en Someren 
Mennen Schriks Grafische bedrijven b.v. 
Shell Station van Golstein Brouwers 
Veterinair centrum Someren 
STAAAsten 
VVV Someren 

Onze dank gaat ook uit naar wielerclub TWC Asten, EHBO Asten, 
EHBO Someren voor hun zeer gewaardeerde assistentie tijdens de 
fietstocht op donderdag en vrijdag. 
Voorts onze oprechte dank aan alle andere medewerkers(sters), zon
der wie de organisatie van het Heemkamp niet mogelijk was geweest. 



Rabobank Asten en Rabobank Someren 
zijn mede-sponsor van het 

4ge Heemkamp 

We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 

heeft als geen ander een traditie van 

samenwerken en bouwen aan re laties. Het 

is een bank vàn mensen vóór mensen. 

Dat merkt u al snel in het persoon-

lijke contact. Elke Rabobank 

staat midden in de samen

leving. Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi

teiten in het bedrijfs

leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort

om, we zijn een bank die 

net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 

Astronomisch uurwerk in kerk H. Maria Presentatie te Asten 

j 


	Scan
	Scan 1
	Scan 2
	Scan 3
	Scan 4
	Scan 5
	Scan 6
	Scan 7
	Scan 8
	Scan 9
	Scan 10
	Scan 11
	Scan 12
	Scan 13
	Scan 14
	Scan 15
	Scan 16
	Scan 17
	Scan 18
	Scan 19
	Scan 20
	Scan 21
	Scan 22
	Scan 23

